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Speluitleg:

Gooi om de beurt met de dobbelsteen en ga zoveel plaatsen vooruit 
als de dobbelsteen aangeeft. Voer de opdracht uit die bij het vak 
hoort waar je op terechtkomt. Lukt dit niet, ga dan terug naar waar 
je vandaan komt en wacht je volgende beurt af. Kom je op een 
ladder dan mag je vooruit, klim langs de ladder omhoog. Kom je op 
een slang dan moet je terug, glijd langs de slang naar beneden. 
Wie is als eerste bij de finish? 

Niveau 1
Je hoeft de opdrachten niet succesvol af te ronden voor je je pion 
plaatst. 

Niveau 2
Je moet de vragen en opdrachten succesvol volbrengen.   
 

Koninklijk snakes & ladders

Materialen: 
• spelbord snakes & ladders
• dobbelsteen

Notities: 
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Antwoorden Koninklijk snakes & ladders

2   In welk jaar is Willem-Alexander koning geworden? -- 2013
3   Op welke dag is de prinses Amalia jarig? -- 7 december
4   Wat is het geboortejaar van Willem-Alexander? -- 1967
5   Onder welke naam heeft Willem-Alexander de elfstedentocht  
     gereden in 1986? -- W.A. van Buren
7   In welke stad is Ariane geboren? -- Den Haag
8   Wat heeft Willem-Alexander gestudeerd? -- Geschiedenis
10 Heeft er een Prinsessedag bestaan? -- 1885, dit was de voorloper  
     van Koningsdag
11 Hoe heet de hond die in 2021 bij de koninklijke familie in huis is  
     komen wonen? -- Mambo
16 Hoe heet de moeder van de koning? -- Beatrix
17 In welk paleis wonen Willem-Alexander en Maxima sinds 2019? - 
     Paleis Huis ten Bosch Den Haag
19 Op welke dag vierden we Koninginnedag toen Beatrix koningin  
     was? -- 30 april 
20 In welke stad heeft Willem-Alexander gestudeerd? -- Leiden
22 In welke stad studeert Amalia? -- Amsterdam
24 In welk land is Maxima geboren? -- Argentinie
27 Prinses Alexia studeert in het buitenland. Waar studeert zij? --     
     Wales
29 Hoe heet de oma van Willem-Alexander? -- Juliana
32 Hoe heet het jacht dat Beatrix op haar 18e verjaardag gekregen  
     heeft? -- De Groene Draeck
33 Wat is het geboortejaar van Maxima? -- 1971
35 Willem-Alexander heeft meerdere namen, is Claus hier één van? 
     Ja, zijn namen zijn: Willem-Alexander Claus George Ferdinand
36 Wat is de bijnaam van Eloise van Oranje-Nassau van Amsberg? --  
     Gravinfluencer
41 Hoe heten de broers van de koning? -- Friso en Constantijn
43 Op welk instrument speelde Carel Kraayenhof tijdens de bruiloft  
     van Willem-Alexander en Maxima? -- Bandoneon
44 Wat is de (eigen) achternaam van Maxima? -- Zorreguieta


